
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Fröjmark 

Kristina Sjöstedt 
 

 

Utmattningssyndrom och oro- två sidor av 

samma mynt? 
 

En studie om överlappande symtomskattningar för 

 utmattningssyndrom och generaliserat ångestsyndrom 
 

 

 

Exhaustion and worry – two 

 sides of the same coin? 

 

A Study of overlapping symptomratings for 

 exhaustion disorder and generalized anxiety disorder 
 

 

Examensarbete för Psykoterapeutprogrammet, 

 kognitiv och beteendeinriktad terapi  

90 högskolepoäng 
 

 

 

 
     Datum/termin: 2018-06-05 VT 6 

       Handledare: Anders Hammarberg 

Examinator: Anna Söderpalm Gordh 

 

 

 



2 
 

 

Sammanfattning  

 

Utmattningssyndrom är en vanlig diagnos och en av orsakerna till dagens ökade 

sjukskrivningstal. Diagnosen är relativt ny och inte okontroversiell. Differentialdiagnostik 

gentemot andra tillstånd, t ex generaliserat ångestsyndrom (GAD) är av vikt och betonas 

exempelvis av Socialstyrelsen. Det är inte klarlagt i vilken grad det finns en överlappning 

mellan utmattningssyndrom och GAD. Mer forskning behövs kring detta. 

 

Syftet med föreliggande studie var att analysera i vilken grad det finns en överlappning och 

samvariation mellan utmattningssyndrom och GAD. 35 patienter från primärvård och 

företagshälsovård, som fått diagnos utmattningssyndrom, svarade på 

självskattningsformulären Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 (KEDS) för 

utmattningssyndrom, Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) och GAD-7, båda för GAD, 

samt ett antal bakgrundsfrågor.  

 

Resultatet visade på en stor överlappning/samskattning mellan utmattningssyndrom och 

GAD. Alla deltagare i studien skattade över cut-off-värdet på KEDS, vilket tyder på god 

validitet i diagnostiseringen. Av det totala urvalet skattade 77,1 % över lägsta cut-off-värdet 

på för GAD på PSWQ och 59,4 % över cut-off-värdet för ångeststörning med GAD-7. Utifrån 

detta kan man anta att minst 60 % av deltagarna med utmattningssyndrom också uppfyller 

kriterier för GAD.  

 

Korrelationsanalyserna visade dessutom en stor samvariation mellan utmattningsskattningar 

och GAD-skattningar, främst gällande GAD-7 och KEDS. Samvariation mellan PSWQ och 

KEDS syns som en tendens.  

 

Vid en faktoranalys identifierades en ångest/oro- och en utmattningsfaktor, vilket dock tyder 

på två olika, men överlappande fenomen. Ytterligare en faktor identifierades, här kallad 

hypoarousalfaktorn, som karaktäriserades av problematik med utmattningssymptom, en orolig 

personlighet men i dagsläget en lägre arousal.  

 

Studiens resultat visar på vikten av att upptäcka och behandla GAD i primärvården, för att 

undvika framtida insjuknande i utmattningssyndrom. I diskussionen föreslås att 
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evidensbaserade behandlingsmoduler för GAD-problematik används vid utmattningssyndrom 

i de fall där patienterna klarar av att genomföra psykoterapeutisk behandling. Författarna 

pekar också på framtida möjligheter för mer transdiagnostiskt tillvägagångssätt, i linje med de 

transdiagnostiska behandlingsalternativ som nu växer fram.  

 

Nyckelord: Utmattningssyndrom, generaliserat ångestsyndrom, GAD-behandling, 

transdiagnostisk behandling, oro   
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Abstract 

Exhaustion disorder is a common diagnosis and one of the reasons for the increasing rates of 

sick leave in Sweden today. The diagnosis is relatively new and not uncontroversial. 

According to the National board of health and welfare in Sweden, differential diagnostic 

between exhaustion disorder and other conditions such as generalized anxiety disorder (GAD) 

is of importance. It is not clear to what extent there is an overlap between exhaustion disorder 

and GAD and more research in the field is necessary.  

The aim of this study was to analyze to what extent there is an overlap and covariance of 

symptoms between exhaustion and GAD. 35 patients from primary care and occupational 

health care, with the diagnosis exhaustion disorder were handed the following self-rating 

scales; Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 (KEDS) for exhaustion disorder, Penn State 

Questionnaire (PSWQ) and GAD-7, both for GAD, and a number of background questions.  

The result showed a large overlap between exhaustion disorder and GAD. All participants in 

the study estimated above the cut-off value of KEDS, indicating good validity in the clinical 

diagnosis by the physicians. Of the total sample, 77.1% estimated above the lowest cut-off 

value for GAD on PSWQ and 59.4% above the cut-off value for anxiety disorder with GAD-

7. Based on this, it can be assumed that at least 60% of patients with exhaustion disorder also 

meet criteria for GAD. 

There was a strong correlation between the estimations for exhaustion and the estimations for 

GAD. By using factor analysis an anxiety/worry-factor and an exhaustion-factor were 

identified. This indicates two different, but overlapping phenomenon. An additional factor 

was identified, the hyperarousal factor, which was characterized by problems related to 

exhaustion symptoms, an anxious personality but a lower degree of arousal in the current 

situation.  

The study results show the importance of discovering and treating GAD in primary health 

care, to avoid future exhaustion disorder. The result of this study shows that evidence-based 

treatment modules for GAD could be used for exhaustion disorder, in the cases where the 

patients manage to go through psychotherapeutic treatment. The authors also point to future 

opportunities for a more trans-diagnostic method, in line with the transdiagnostic treatment 

options that are now emerging. 

Keywords: exhaustion disorder, generalized anxiety disorder, GAD-treatment, transdiagnostic 

treatment, worry.  
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Förord 

Vår frågeställning i denna uppsats växte fram genom att vi inom våra arbetsområden primärvård, 

arbetsrehabilitering samt företagshälsovård, ofta stött på problematiken att personer med 

utmattningssyndrom inte svarar på sedvanlig behandling eller har svårt att komma ur sitt 

utmattningssyndrom. Vi började då fundera på bakomliggande orsaker och kom fram till att vi ville 

undersöka om generaliserat ångestsyndrom (GAD) var en bidragande diagnos och orsak.  

Vi vill tacka för hjälp med att samla in frågeformulär och skattningsskalor från de personer som har 

diagnostiserats med utmattningssyndrom.  Varmt tack till Vårdcentralerna Läjeskliniken i 

Träslövsläge, Neptunuskliniken i Varberg, Varmbadhusets läkarmottagning i Varberg, Falkenbergs 

Företagshälsovård, Falkenbergs vårdcentral, Karolinska institutets företagshälsovård, Närhälsan i 

Uddevalla, Sävelångens vårdcentral och familjeläkare i Alingsås samt psykoterapimottagning 

Cognidea i Uddevalla.   

Vi vill också tacka vår handledare Anders Hammarberg för stöttning och stor hjälp under 

uppsatsarbetet.  
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Bakgrund 

Utmattningssyndrom  

Mellan 2010 och 2015 ökade antalet startade sjukfall i Sverige (fall med beviljad 

sjukpenning) i psykiatriska diagnoser med 57 000 eller 59 %. 66 % av ökningen bestod av 

diagnoser relaterat till stress, däribland utmattningssyndrom (Försäkringskassan, 2016). I en 

SBU-rapport (2014) konstateras att personer som arbetar i så kallade kontaktyrken t.ex. 

socialsekreterare, behandlingsassistent, kurator, diakon, präst, lärare, psykolog löper högre 

risk att utveckla stressjukdomar. Försäkringskassans statistik (2016) visar också att 

sjukskrivningstalet är högre för kvinnor än män i alla åldrar och framförallt i åldern 30-39 år, 

samt att anställda i offentlig sektor löper en ökad risk att bli sjuka i stressrelaterade 

sjukdomar. Man ser också att personer med högre utbildning är överrepresenterade 

(Försäkringskassan, 2015).     

   

Historik och definition. Dagens diagnos utmattningssyndrom är en av de nyare 

psykiatriska diagnoserna och därför inte okontroversiell. Liknande tillstånd, som kan 

uppkomma efter långvarig men inte livshotande stress, finns dock beskrivna redan från tidigt 

1800-tal, då kallat neurasteni, med symptom som överväldigande trötthet, orolig sömn som 

inte ger återhämtning, kognitiva problem och ökad stresskänslighet (Bumke, 1936). 

I USA började tillståndet under 70-talet benämnas ”burnout”. Man studerade då förekomst av 

stressymptom hos personal inom missbruksvård (Freudenberger, 1975). År 1992 benämndes 

”neurastenia” eller ”fatigue” som en sjukdom och togs med i Världshälsoorganisationens 

klassifikation över sjukdomar och diagnoser. Följande kriterier ingick: En förekommande 

ihållande och hämmande trötthet/utmattning och svaghetskänsla med minst två 

ångestsymtom, kroppslig och fysisk svaghet och utmattning, muskelvärk och smärtor, 

oförmåga att slappna av, yrsel, spänningshuvudvärk, ostadighetskänslor, sömnstörningar, 

ökad oro, ökad irritabilitet, anhedoni, svårt med koncentrationen och att tänka klart samt 

oförmåga att kunna återhämta sig (WHO, 1992). En hel del symtom överlappade med 

diagnoskriterier för ”burnout”, så som det beskrivits i den amerikanska forskningen. 

Utbrändhet, ett begrepp som varit välanvänt i Sverige sedan 1990-talet för att beskriva 

människors reaktion på överbelastning, beskriver Statens rehabiliteringsråd (2011) snarare 

som ett arbetspsykologiskt begrepp än en psykiatrisk/medicinsk diagnos. Begreppet innefattar 

reaktioner på arbete såsom cynism, distansering, emotionell utmattning och sämre 

arbetsprestation.  
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År 2005 fick Sverige diagnosen utmattningssyndrom i den nationella upplagan av ICD-10 

(Friberg, 2009). Denna diagnos växte fram genom arbete inom det så kallade DU-projektet, 

vilket står för depression och utmattning i människovårdande yrken (Åsberg, 2012). 

Forskarna inom projektet tog 2003 fram kriterier för syndromet, vilka godkändes av 

Socialstyrelsen 1 januari 2005. Det klassas in bland stressutlösta sjukdomar och har 

diagnoskod F43.8A. Diagnosen finns inte med i det amerikanska diagnossystemet DSM IV 

eller i DSM V. Den diagnos som ligger närmast i detta system är maladaptiv stressreaktion, 

men kriterierna motsvarar inte helt de som gäller för det svenska utmattningssyndromet. 

Nederländerna är det enda land som har en motsvarande diagnos i sitt 

sjukdomsklassifikationssystem (Friberg, 2009). I Sverige gäller Socialstyrelsens riktlinjer för 

utmattningssyndrom från 2003 och i Nederländerna Royal Dutch Medicas Association 

riktlinjer från 2000. 

Kriterierna för utmattningssyndrom är följande i ICD-10-SE (2017): 

A. Fysiska eller psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symptomen har 

utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat 

under minst sex månader.  

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad 

företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med 

psykisk belastning. 

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod:  

1. Koncentrationssvårighet eller minnesstörning 

2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under tidspress 

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

 4. Sömnstörning 

 5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6. Fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag- tarmbesvär,   

yrsel eller ljudkänslighet.  
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D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden.  

E. Beror ej på direkt fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, 

medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, 

infektionssjukdom). 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom 

samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till 

den aktuella diagnosen. 

Inom viss forskning pekar man på en personlighet med hög arbetsmoral och ambition som 

orsak till utmattning (Freudenberg & North, 2006), alternativt med hög grad av neuroticism i 

personligheten (McCrae & Costa, 1986). Neuroticism innebär känslomässig instabilitet utifrån 

”Big Five”, en faktoranalytiskt framtagen och väl beforskad deskriptiv personlighetsteori 

(Fahlke & Johansson, 2007). Neuroticism, har även i senare forskning visat sig ha signifikant 

samband med burnout-tillståndet (Bakker, 2006). När det gäller utmattningssyndrom har en 

svensk forskargrupp tittat på möjliga genetiska faktorer som påverkar att vissa drabbats, men 

inte funnit några sådana (Zaboli, 2006). 

 Prognos. Den kliniska erfarenheten talar för att utmattningssyndrom ofta 

tenderar att bli långvariga (SOU, 2011). En uppföljningsstudie visar att patienter med 

utmattningssyndrom har kvar symptom 18 månader efter insjuknande (Glise, 2014). I vilken 

utsträckning detta ligger i tillståndets natur, beror på bristande behandling och rehabilitering 

eller på en fortsatt ogynnsam arbetssituation och livssituation för individen, är inte känt. 

Många patienter rapporterar en långvarigt ökad stresskänslighet, också efter återgång till 

arbetet (Åsberg, 2011). Individer med utmattningssyndrom upplever i stort en betydligt sänkt 

livskvalitet och tillfredsställelse med arbete, vilket också visat sig orsaka minskning av 

effektivitet på i arbete (Glise, 2012).  

Behandling. Det finns inga kontrollerade, randomiserade studier där man tittat 

på effekten av en sammanhållen KBT-modell för behandling av utmattningssyndrom (DU-

slutrapport 2012; Hoffman, 2012; Wiegner, personlig kommunikation, 2017). Regeringens 

rehabiliteringsråds (2011) genomgång av forskningsläget fann inte någon studie som visade 

på bättre behandlingseffekt för någon psykoterapeutisk modell vid stressrelaterad psykisk 

ohälsa, jämfört med någon annan. Både Beser (2013) och Regeringens Rehabiliteringsråd 
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(2011) pekar på svårigheten med evidensbasering vid multimodala, komplicerade 

rehabiliteringsprogram, som ofta erbjuds personer med utmattningssyndrom. Evidensbasering 

av sådana insatser medför stora ekonomiska kostnader och etiska svårigheter med att låta 

personer gå utan behandling eller andra insatser.  

Besers (2013) uppföljning av en behandlingsinsats för patienter med utmattningssyndrom, 

jämförde en grupp som fick gruppsamtal med KBT-interventioner (dock ej manualbaserad 

behandling) samt arbetslivsinriktad rehabilitering med dem som, förutom dessa insatser, 

också fick tilläggsbehandling i form av antingen med Minfulness Based Cognitive Therapy 

eller Basal kroppskännedom. Vid uppföljning visades ingen statistisk signifikant skillnad 

mellan grupperna. Jämförelse med en kontrollgrupp som inte fått någon behandling gjordes 

också. Här såg man i uppföljningsintervjuer bättre resultat för återgång i arbete samt 

rapportering av psykisk hälsa hos de som fått behandling (med eller utan mindfulness och 

kroppskännedom), men antalet svaranden var för få i kontrollgruppen för att man kunde dra 

några långtgående slutsatser. Man hade heller ingen möjlighet att systematiskt kontrollera för 

att dessa inte genomgått behandling som de sökt privat (vilket ett flertal hade gjort).  

I en studie, där man för personer med utmattningssyndrom, jämförde gruppbehandlingar med 

KBT- respektive PDT-inriktning och en kontrollgrupp, fick 70 % reducerade 

depressionsymptom och 69 % återgick i arbete på hel- eller deltid inom ett år. Även 

reducerade utmattningssymptom uppvisades, men ej till så hög grad. Det visade sig att 

kontrollgruppen här i hög utsträckning skaffat egen terapikontakt individuellt, varför 

jämförelsen mellan grupperna försvårades. Slutsatsen som drogs i studien var att det inte 

fanns några skillnader i effekt mellan gruppbehandlingarna jämfört med individuell 

behandling. Svårigheten för att kontrollera vilken behandling de som sökt privat fått, kvarstår 

dock (Sandahl, et al., 2011).  

En annan studie påvisade att KBT-interventioner i form av Stress Management Training 

(SMT) inte hade större effekt på utmattningstillstånd än sedvanligt omhändertagande (care as 

usual). Behandlingsresultatet för både SMT, individuellt eller i grupp, och sedvanlig 

omhändertagande innebar en avsevärd reduktion av symptom under de fyra första månaderna, 

därefter avtog denna förbättring.  Reduktion av sjukfrånvaro påvisades också under de första 

fyra månaderna. Denna minskning fortsatte även efter fyra månader (De Vente et al., 2008). 

En holländsk studie som använde återgång i arbete som effektmått, visade att omfattande 

kognitiv beteendeterapi genomförd av psykoterapeuter, saknade effekt jämfört med 
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kontrollgruppen, medan arbetslivsinriktad rehabilitering med coach, som utbildats i vissa 

korta individfokuserade interventioner med KBT-teori som grund, förkortade 

sjukskrivningstiden signifikant (Blonk, 2006). Även en svensk avhandling visar att 

arbetslivsinriktad rehabilitering var den enda insats som gav effekt för patienter med 

utmattningssyndrom (Lindblom, 2006). 

Effekt av KBT-interventioner vid olika stresstillstånd har påvisats av bland annat Jeong, 

(2007), Richardson & Rothstein (2008), van der Klink et al. (2001). Dessa forskare har dock 

inte gjort studier på en klinisk population med diagnos utmattningssyndrom, utan studerat 

arbetsrelaterad stress.  

I Rehabiliteringsrådets sammanställning av kunskapsläget kring stressrelaterad ohälsa 

rekommenderas, i behandlingshänseende, arbete med livsstilsförändring för att uppnå balans 

mellan arbete och vila, stressreduktionstekniker som visat god effekt i studier (t.ex. 

mindfulnessbaserad meditation), individuella samtal (KBT- eller psykodynamiskt inriktade) 

med fokus på arbete och andra stressorer, arbetslivsinriktad rehabilitering med 

rehabiliteringskoordinator och gärna någon manualiserad teknik. Dessa behandlingsförslag 

bygger på klinisk erfarenhet och studier kring behandling för att reducera stress och lättare 

psykisk ohälsa; någon vetenskaplig evidens för deras effektivitet vid just utmattningssyndrom 

finns inte (Åsberg, 2012; SOU, 2011).  

Socialstyrelsen (2003) rekommenderar behandling i form av råd om livsstilsförändring, 

stressreduktion och kravlös vila, för de som inskjuknat i utmattningssyndrom. Socialstyrelsen 

rekommenderar också att man bör arbeta med metoder för att minska oro hos personer med 

utmattningssyndrom, men ger ingen ytterligare rekommendation till vilken metod som bör 

användas för detta. 

Diffrentialdiagnostik och samsjuklighet. En viktig aspekt i val av behandling 

av olika psykiska tillstånd är noggrann differentialdiagnostik (Socialstyrelsen, 2003). Vid 

bedömning av om en individ lider av utmattningssyndrom bör i första hand annan somatisk 

sjukdom uteslutas. En noggrann anamnes inkluderande basal laboratorietestning 

rekommenderas. Sjukdomar som kan debutera med liknande symtom som 

utmattningssyndrom är bland annat anemi (av olika orsaker), infektionssjukdom, begynnande 

diabetes, hyperparatyroidism, hypotyreos, vitamin B12-brist, borrelia (Glise, 2014). 
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Förslaget från Socialstyrelsen är att utmattningssyndrom endast ska vara tilläggsdiagnos till 

annan diagnos om kriterier uppfylls för sådan, så att man inte missar behandling av annan 

diagnos, där det finns evidensbaserad behandling (Socialstyrelsen, 2003). I en tvärsnittsstudie 

som utförts på 2900 personer med utmattningssyndrom var en av slutsatserna att vanliga 

psykiatriska diagnoser intensifierade funktionsnedsättningen vid utmattningssyndrom. I 

studien betonas att behovet är stort av att få till stånd en klinisk bedömning med 

uppmärksamhet på bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom (Tuithof et al., 2017).  

Det som skiljer utmattningssyndrom från ”vanlig trötthet” är främst det faktum att några 

dagars vila, semester eller en kortare period av återhämtning inte får effekt på symptomen. 

Denna differentiering är ganska enkelt att göra, t.ex. vid en kortare sjukskrivning. 

Diagnosskillnaden gentemot depression kan vara något mer utmanande, men är av yttersta 

vikt vid diagnossättande. Det som tydligast skiljer depression och utmattningssyndrom åt är 

att vid utmattningssyndrom saknas den djupa nedstämdheten, hopplösheten och 

skuldkänslorna, som kännetecknar egentlig depression. Dygnsförändringarna med lindring av 

symptom fram på kvällen förekommer heller inte vid utmattningssyndrom. Suicidtankar är 

ovanliga, till skillnad från vid depression. I övrigt finns flera överlappande kriterier, så som 

orkeslöshet och koncentrationssvårigheter (Åsberg, 2011). 

Det finns förutom en stor överlappning mellan utmattningssyndrom och depression, också en 

överlappning mellan utmattningssyndrom och ångest. En svensk studie visar att patienter som 

har utmattningssyndrom initialt har en samsjuklighet med depression i 81 % av fallen och 

ångest i 78 % av fallen, utan köns- eller åldersskillnader. Symtom på depression och ångest 

minskade till ”normalnivå” inom 6–12 respektive 12–18 månader, men en tredjedel skattade 

fortfarande utmattning efter 18 månader (Glise, 2014).  

Genetiska riskfaktorer förenar ångest och depression, medan det är mindre beforskat hur 

genetisk disposition påverkar risken för utmattningssyndrom. Målet med en svensk 

undersökning var att ta reda på om sambandet mellan egentlig depression, generaliserad 

ångest och utbrändhet (burnout) beror på genetiska och/eller miljömässiga faktorer. Man 

undersökte 25 378 svenska tvillingars svar på en enkät under åren 2005-2006 och fann 

korrelationer mellan utbrändhet, generaliserad ångest och egentlig depression. Men man fann  

även unika särskiljande drag hos utbrändhet som talar för att det är ett avgränsat fenomen. 

Slutsatsen som drogs var att utbrändhet beror mer på den omgivande miljön än vad depression 

och generaliserad ångest gör, vilka anses vara mer genetiskt betingade (Mather et al., 2016). 
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Liknande resultat har Zaboli (2006) utifrån genetiska analyser av patienter med 

utmattningssyndrom, kommit fram till. 

Ytterligare fler psykiatriska diagnoser har överlappande kriterier med utmattningssyndrom 

och är därför viktiga att differentiera mot diagnosen. Posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) 

är en av dem. PTSD skiljer man ut från utmattningssyndrom i och med att 

uppstarten/uppkomsten av problematiken är olika. Vid PTSD uppkommer symptom efter en 

livshotande, akut fara, medan utmattningssyndrom diagnostiseras då individen under en 

längre tid varit utsatt för icke livshotande stress. (Åsberg et al., 2010). En studie påvisar dock 

att diagnosen PTSD i hög grad ökar risken för att få utmattningssyndrom. Samma studie visar 

på att även den neuropsykiatriska diagnosen ADHD ökar risken att insjukna i 

utmattningssyndrom (Brattberg, et al. 2006). 

Det finns också stora likheter mellan Myalgisk encefalomelit (ME) och utmattningssyndrom. 

I Norge använder man beteckningen utmattningssyndrom/ME och gör således inte någon 

skillnad på diagnoserna. ME är i Sverige en ifrågasatt och i liten utsträckning använd diagnos. 

I Läkartidningen (2009) beskrivs utmattningssyndrom som en reaktion på psykosociala 

faktorer medan ME är ett medicinskt oförklarat tillstånd. Man skriver dock i samma artikel att 

ME-diagnosens förespråkare betonar en uteslutande neurologisk, biomedicinsk grund för 

diagnosen.  

I en studie av Linden och Muschalla (2007) påvisas de påtagligt överlappande 

symptombilderna mellan Burnout och ångestsyndrom-spektrat, där GAD finns med. I en 

svensk studie (Wiegner et al., 2015) inventeras i hur hög utsträckning patienter som av något 

skäl söker hjälp inom primärvården, upplever stress. Ungefär hälften av de som rapporterade 

hög stress i denna studie, visar också indikationer på utmattningssyndrom. En tredjedel av 

dessa uppfyller kriterier för depression och hela 64 % uppger ångestssymptom (mätt med 

HAD).  

I de mätningar och kliniska intervjuer som gjordes i kölvattnet av denna studie, uppfyllde 94 

% av de patienter som sedan fick diagnosen utmattningssyndrom även kriterier för något 

ångestsyndrom och 36% av dessa 94%, fyllde kriterier för GAD, enligt L. Wiegner (personlig 

kommunikation, 2017). Denna överlappning i diagnoser pekar mot ett behov av att närmare 

undersöka i vilken utsträckning det finns en överlappning mellan diagnosen 

utmattningssyndrom och diagnosen GAD hos patienter som diagnostiseras i primärvården. 
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Generaliserat ångestsyndrom 

Bakgrund och kriterier. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är den 

ångestdiagnos som har visat sig svårast för kliniker att upptäcka. Brown et al. (2001) visade i 

en studie där 362 patienter genomgick en manualbaserad intervjubedömning av två oberoende 

bedömare, att vid alla ångestdiagnoser förutom GAD, uppvisades hög 

interbedömarreliabilitet. När man skulle differentialdiagnostisera mellan GAD och egentlig 

depression var gränsdragningssvårigheterna större.  

Det har också visats i internationella studier att patienter med GAD-diagnos ofta går 

obehandlade (Blazer et al., 1991; Hunt et al., 2002). Wittchen (2002) pekar på att trots att 

patienter med GAD oftare än andra söker vård för olika medicinska problem, får mindre än 10 

% av gruppen relevant behandling för sin ångest. Med bakgrund av GAD:s kroniska karaktär 

leder ofta diagnosen till utmattning och uppgivenhet, skriver Dugas et al. (2007) i sin 

behandlingsmanual. Det finns också flera studier som visat på en mycket hög komorbiditet 

mellan GAD och andra psykiatriska diagnoser (Hunt et al., 2002; Carter et al., 2001). Högst 

komorbiditet har man funnit mellan GAD och egentlig depression (Carter et al., 2001). I en 

annan studie påvisades att depression ofta följde på en längre period av obehandlad GAD 

(Kessler, 2004).  

Kriterierna för generaliserat ångestsyndrom är (DSM V):  

A. Överdriven rädsla och oro (förväntansångest) inför ett antal olika händelser eller aktiviteter 

(t ex skol- och arbetsprestationer) flertalet dagar under minst 6 månader. 

B. Svårigheter att kontrollera oron. 

C. Rädslan och oron förknippas med tre eller fler av följande sex symtom (av vilka några 

funnits med i bilden vid flertalet dagar under de senaste 6 månaderna): 

Obs: Endast ett av symtomen krävs hos barn. 

1. Rastlös, uppskruvad eller på helspänn. 

2. Lätt att bli uttröttad. 

3. Svårt att koncentrera sig eller ”tom i huvudet”. 

4. Irritabel. 
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5. Muskelspänning. 

6. Sömnstörningar (svårt att somna, täta uppvaknanden eller orolig och    

otillfredsställande sömn). 

D. Rädslan, oron eller de kroppsliga symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller 

försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden. 

E. Symtomen kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon substans (t ex illegal drog, 

läkemedel) eller något annat medicinskt tillstånd (t ex hypertyroidism). 

F. Symtomen förklaras inte bättre med någon annan form av psykisk ohälsa (t ex rädsla eller 

oro för att få panikattacker vid paniksyndrom, för att få negativ kritik vid social ångest, för 

smuts eller andra tvångstankar vid tvångssyndrom, för att vara åtskild från närstående vid 

separationsångest, för att påminnas om traumatiska händelser vid posttraumatiskt 

stressyndrom, för att gå upp i vikt vid anorexia nervosa, för kroppsliga symtom vid 

kroppssyndrom, för inbillade defekter i utseendet vid dysmorfofobi, för att lida av allvarlig 

sjukdom vid sjukdomsångest eller för innehållet i vanföreställningar vid schizofreni eller 

vanföreställningssyndrom). 

Behandling. Den behandling för GAD som visat på störst effekt är Dugas och 

Robichauds KBT-manual (Cuijpers et al., 2014; Ladouceur et al., 2000; Dugas et al., 2004; 

Gosselin et al., 2006). Forskningen visar på remission hos 60-77 % av GAD-patienterna efter 

denna behandling. Jämförelse kan göras med metoden Tillämpad avslappning som också visat 

sig ha effekt på GAD-remission hos 52-53 % av patienterna (Dugas, 2004; Öst, 2000). Dugas 

och Robichauds behandling består av sex moduler: psykoedukation om oro och övning i att 

uppmärksamma oroskedjor, intolerans för osäkerhet och beteendexperiment kopplat till detta, 

utvärdering av nyttan med oro, problemlösningsträning, imaginär exponering samt 

återfallsprevention (Dugas et al., 2007). 

Överlappning relativt utmattningssyndrom. Med en ökande 

sjukskrivningsgrad, där individers lidande och samhällets kostnader ökar är det angeläget med 

olika infallsvinklar kring fenomenet utmattningssyndrom. Den överlappning mellan 

utmattningssyndrom och generaliserat ångestsyndrom som kliniker kan erfara, bekräftas i 

Wiegners studie (2015) som beskrivs ovan. I Socialstyrelsens föreskrifter kring 

utmattningssyndrom kan man läsa följande: ”Socialstyrelsen betonar att det är av vikt att vid 

differentialdiagnostisering inte förbise ångestssymptom då man misstänker 
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utmattningssyndrom hos en patient, och särskilt generaliserat ångestsyndrom.” Socialstyrelsen 

påtalar vidare att diagnosen GAD kan utgöra den stressfaktor som på sikt utlöser 

utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003). 

Syftet med studien 

Syftet med denna studie är att göra en undersökning och analys kring i vilken grad det finns 

en överlappning mellan generaliserat ångestsyndrom och utmattningssyndrom. Syftet är också 

att se hur en eventuell överlappning ser ut, exempelvis om det finns samvariation mellan 

diagnoserna/fenomenen. Visade är intentionen att resonera kring om eventuella 

överlappningar kan ge några implikationer på behandlingsupplägg för gruppen patienter med 

utmattningssyndrom. 

Frågeställningar  

I hur hög utsträckning kan man utifrån självskattningar av utmattningssymtom och GAD-

symptom, anta att patienter som fått diagnosen utmattningssyndrom i primärvården, också 

uppfyller kriterier för generaliserat ångestsyndrom? 

I hur hög grad samvarierar skattningarna? 

Finns det något mönster i hur skattningarna laddar i bakomliggande faktorer, d.v.s. finns det 

kluster av frågor som hänger ihop bortom de kluster som de befintliga skattningsformulären 

utgör? 

Hypotes 

Hypotesen i föreliggande studie var att överlappningen mellan utmattningssyndrom och 

generaliserad ångest är stor och att det finns en samvariation. 

Metod 

Deltagare  

Alla som uppfyllde diagnosen utmattningssyndrom enligt bedömning av behandlande läkare 

under perioden 1 juni 2017 till 31 januari 2018 samt var vårdsökande på vårdcentral eller 

företagshälsovård, var tänkbara att inkluderas i studien. Totalt samlades data in från 35 

personer. 

Svaren selekterades inte utifrån geografi eller socioekonomisk situation i upptagningsområden 

för vårdcentralerna.  
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30 svar bedömdes som ett minimum för att kunna göra analyser av det insamlade materialet.  

Design 

Föreliggande studie är en icke-experimentell tvärsnittsstudie av patienter diagnosticerade med 

utmattningssyndrom som behandlas i primärvården. Det är ett convenient sample 

(bekvämlighetsurval) utifrån vilka vårdgivare som tackat ja till att delta och de patienter de 

valt att dela ut materialet till. 

Instrument  

Vi använde tre etablerade skattningsskalor: Karolinska Exhausition Disorder Scale 9 (KEDS), 

GAD-7 och Penn State Worry Questionnaire (PSWQ). Deltagarna fick också fylla i en 

blankett där följande bakgrundsvariabler registrerades: kön, ålder, civilstatus, barn under 18 

år, yrke, högsta fullföljda utbildning samt andra ställda psykiatriska diagnoser (som fylldes i 

av behandlaren). 

Formulären administrerades i pappersform och deltagarna fyllde i uppgifterna anonymt, på 

plats hos vårdgivaren. Vi erhöll sedan materialet från vårdgivarna. Formulären ifylldes 

anonymt, utan personuppgifter. 

 KEDS är ett formulär framtaget på Karolinska Institutet som syftar att inventera 

symptom på utmattningssyndrom. Det består av 9 items med poängsättning på en 7-gradig 

skala (0-6). Totalpoängen är 0-54 poäng och 19 poäng kan användas som cut-off-värde för 

stressrelaterade utmattningsproblem, med god specificitet och sensitivitet.  

I en validitetsstudie av instrumentet (Beser et al., 2014) konstaterades överlappningar mellan 

svaren i skattningsformuläret HAD och KEDS. Efter konfirmatorisk faktoranalys drogs dock 

slutsatsen att utmattningssyndrom bäst kan betraktas som ett tillstånd avgränsat från 

depression och ångest. Studien visade också på en hög intern konsistens (Cronbachs alpha 

0.94 för hela samplet), samt en hög diagnostisk validitet. 

            GAD-7 är ett instrument utvecklat för att identifiera och bedöma personer som har 

ångestsymtom som kan beskrivas som GAD. De sju frågorna poängsätts från 0 (inte alls) till 3 

(dagligen) och summeras. Totalpoängen är 0-21. Testet har god reliabilitet, 0.83 för test-retest 

och Cronbachs alpha på 0.92 (Spitzer et al., 2006). 

Konstruktörerna betonar att testet endast ska användas vägledande och ej diagnossättande. 

Cut-off-poäng som kombinerar god specificitet och sensitivitet anges. Cut-off poäng för mild, 



17 
 

moderat och svår ångest anges likaledes, dock utan statistiska bakomliggande analyser 

(Spitzer et al., 2006). 

I instruktionen ombeds respondenten göra en bedömning utifrån upplevelsen de senaste två 

veckorna. Denna instruktion kan synas paradoxal, när tidskriteriet för GAD stipulerar en 

varaktighet på 6 månader. Instruktionen är vald för att kunna identifiera behandlingseffekter. 

Valideringsstudien visar att skattningarna, trots instruktionen, även speglar en långvarigare 

problematik (Spitzer et al., 2006). 

Flera aspekter av validitet har undersökts. Jämförelse med skattningsformulär för liknande 

och annan typ av problematik, samt hur handikappande patienterna upplever sig i vardagen, 

har analyserats. Instrumentet har också validerats mot kliniska intervjuer. Höga korrelationer 

mellan andra ångestskattningsformulär som Becks Anxiety Scale (r=0.72), föreligger. 

Överlappning i förhållande till depressiva besvär, konstateras även. Faktoranalys ger dock vid 

handen att det rör sig om två separata fenomen (Spitzer et al., 2006).  

PSWQ är ett frekvent använt formulär för att mäta en individs tendens att oroa sig 

överdrivet. 16 påståenden med svarsalternativ 1-5, presenteras. Endast skattningarna 1, 3 och 

5 är definierade: 1=Inte alls typiskt; 3=Något typiskt; 5=Mycket typiskt. 

 

Behar et al., (2003) fann att en cut-off på 45 poäng kan användas för att identifiera patologisk 

oro eller GAD hos en behandlingssökande population jämfört med en kontrollgrupp som inte 

hade ångestproblem. Fresco et al., (2003) angav ett betydligt högre värde – mellan 62 och 65 - 

som cut-off för att differentiera GAD från andra ångeststörningar som t.ex. social fobi. 

Startup & Erickson (2006) konstaterar att PSWQ kan användas för att identifiera GAD, men 

att olika cut-off poänger bör övervägas beroende på målgrupp och målsättning med 

frågeformuläret; exempelvis om det ska användas för att skilja ut GAD från icke patologisk 

ångest eller för att differentiera GAD från andra ångestsjukdomar. 

Behar et al. (2003) fann att poängen på PSWQ som väntat korrelerade med andra mått på oro, 

men inte med mer avlägsna mått. Man fann också att skattningsformuläret kunde differentiera 

GAD från annan ångestproblematik, exempelvis PTSD.  

Testet har god reliabilitet för test-retest (r =0.74 - 0.92 (för intervall på 2-10 veckor)) (Molina 

& Borkovec, 1994; Meyer et al., 1990; Stöber, 1998). Cronbachs alpha för kliniska grupper är 

0.88-0.95 (Di Nardo & Barlow, 1988). 
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Genomförande och datainsamling 

Med syfte att skapa ett underlag för studien kontaktades vårdcentraler i Alingsås, Varberg, 

Vänersborg, samt företagshälsovård i Falkenberg och Varberg.  Ett stort antal av vårdgivarna 

avböjde/ eller svarade inte på vår förfrågan, varvid vi utvidgade genom att tillfråga fler om 

hjälp såsom Cognidea i Uddevalla, vårdcentral i Vänersborg och en företagshälsa på 

Karolinska, Stockholm. 

Läkare eller psykolog/psykoterapeut (hädanefter kallad behandlaren) på respektive enhet 

tillfrågade därefter patienter (hädanefter kallade deltagare) med diagnosen 

utmattningssyndrom, kliniskt bedömd av läkare eller psykolog/psykoterapeut, om att delta. 

Deltagarna fick därefter en skriftlig och muntlig information (se bilaga 1). Vårdgivaren fick 

även de, både skriftlig och muntlig information om studien syfte och tillvägagångssätt (se 

bilaga 2).  

Personerna hade vid svarstillfället antingen inte påbörjat någon medicinsk eller 

psykoterapeutisk behandling, alternativt var i uppstarten av en sådan. 

Deltagarna fyllde i formulären (se bilaga 3, 4 och 5) och lämnade dem till behandlaren. 

Papper och penna tillhandahölls. Eventuella tidigare kända psykiska diagnoser ifylldes av 

behandlaren. Efter detta samlades frågeformulären in och sammanställdes samt analyseras i 

datainsamlingsprogrammet SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Databearbetning 

Deskriptiv statistik kring bakgrundsvariabler samt resultat på skattningsformulären togs fram. 

Frekvensfördelning i förhållande till cut-off-värden för respektive skattningsformulär (KEDS, 

GAD-7 och PSWQ) sammanställdes.  

Envägs ANOVA användes för att beräkna eventuella skillnader i psykisk hälsa baserat på 

olika bakgrundsfaktorer. 

Bivariat korrelationsanalys gjordes mellan totalpoängen på skattningsformulären. Bivariat 

korrelationsanalys gjordes även på enskilda items i PSWQ och GAD-7 i förhållande till 

KEDS totalpoäng.  

Även faktoranalys i form av principalkomponentanalys genomfördes på materialet som 

helhet. Faktorer som anses ha någon betydelse i denna form av analys, har ett Eigenvalue över 

1.0. För att laddningen för ett item ska anses bidra till faktorn på ett väsentligt sätt ska den ha 
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en faktorladdning på 0.3-0.5. Eftersom vårt material var litet valde vi en konservativ hållning i 

analysen och satte gränsvärdet vid 0.4. Motsatt kan anses gälla även negativa laddningar, 

d.v.s. en laddning på -0.4 och därunder avviker och laddar negativt i faktorn. 

Bortfall 

Från det att vi presenterade upplägget och tillfrågade instanser om hjälp med insamling 

genom att fråga deltagare, har vi regelbundet kontaktat instanserna för påminnelser och 

förfrågningar om hur det gått att rekrytera deltagare. Slutresultatet blev 35 svar, trots att vårt 

mål var satt högre. Detta antal har dock bedömts tillräckligt för att göra den analys vi avsett. 

Etiska överväganden 

Att samla in data om personers psykiska mående kan vara känsligt. Det kan också finnas en 

risk för att den personliga integriteten bryts, genom bristande konfidentiellitet. För att hantera 

dessa problem lät vi deltagarna få vetskap om att de i studien svarade anonymt, d.v.s. att inga 

personuppgifter samlades in och registreras. Deltagarna informeras även om att avböjt 

deltagande, inte påverkade deras framtida behandling. 

Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka i vilken grad patienter med 

utmattningssyndrom också lider av generaliserad ångest (GAD) eller symptom som hänger 

samman med denna diagnos. Dessutom studeras huruvida symptomspektret inom 

utmattningssyndrom och GAD samvarierar.  

Beskrivning av urvalet 

Sammantaget fick vi till slut in patientsvar från 6 vårdcentraler och 2 företagshälsor samt en 

psykoterapimottagning med uppdrag från primärvård. 

I tabell 1 beskrivs deltagarnas demografiska karakteristika.  
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Tabell 1. Översikt av urvalgruppen 

Bakgrundsdata (n=35)    

Ålder  

    -25 

25-35  

36-45  

46-  

Antal (%) 

0 (0 %) 

7 (20,0%)  

13 (37,1%)  

13 (37,1%)  

Kön  
Man  

Kvinna  

Antal (%)  

 6 (17.1 %)  

29 (82.9 %)  

Barn  

Barn under 18 år 

Ej barn under 18 år 

Antal (%) 

19 (54,3%)  

16 (45,7 %) 

Civilstatus  
Gift/sambo  

Ensamstående  

Sambo   

Särbo  

Änka/Änkling  

 Antal (%) 

15 (42.9 %)  

  9 (25,2 %)  

  8 (22,9 %)  

  2 (5,7 %)  

  1 (2,9 %)  

Högsta avslutade utbildning  

Ej fullföljd grundskola 

Grundskola 

Gymnasieskola 

Eftergymnasial utbildning 

Universitet/högskola mindre än 3 år  

Universitet/högskola mer än 3 år  

 Antal (%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

4 (11,4 %) 

13 (37.1%)  

  7 (20,0 %)  

11 (31,4%) 

Yrke/Bransch  
Service, Omsorg, Offentliga tjänster  

Ekonomi, Teknik, Industri  

Sälj, Handel, Privata tjänster  

Ej i arbete (pensionär eller arbetslös) 

 Antal (%) 

13 (37,1 %)  

11 (31,4 %)  

  7 (20,0 %)  

  4  (11.4 %)  

 

Som synes i tabell 1 var det övervägande antalet svarande kvinnor. Man ser även en 

överrepresentation av personer med en eftergymnasial utbildning och förankring på 

arbetsmarknaden. Den största gruppen arbetar inom service, omsorg och den offentliga 

sektorn.  

Deltagarnas skattningar utmattning, oro och GAD 

I Tabell 2 redovisas deltagarnas skattningar på KEDS. Som synes låg alla skattningar på 

KEDS över cut-off värdet (19 poäng), vilket stärker validiteten i den kliniska 

diagnosticeringen vid mottagningarna. Det är en spridning mellan den som skattar högst och 
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den som skattar lägst, med 23 poäng. Totalintervallet för skattningsformuläret är 0-54 poäng. 

Ingen skattar i intervallet 43-54 poäng. 

Tabell 2. Poängfördelning för KEDS (n=34), utifrån percentilintervall. Skattat min-, max- och 

medelpoäng anges. 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 3 visas fördelningen av poäng på PSWQ. Tabellintervallen bygger på olika studiers 

beräknade cut-off-värden; Behar et al. (2003) fann att en cut-off på 45 poäng kan användas 

för att identifiera patologisk oro eller GAD hos en behandlingssökande population medan 

Fresco et al. (2003) angav ett betydligt högre värde – mellan 62 och 65 - som cut-off för att 

differentiera GAD från andra ångeststörningar som t.ex. social fobi. Totalintervall för 

skattningformuläret är 0-80 poäng. 

Som synes skattar 57,1 % av det totala urvalet, i intervallet över det lägsta cut-off värdet (45 

poäng) men under det högre på PSWQ och 20 % över det högst satta cut-off värdet (20 

poäng). Totalt 77,1 % kan alltså med stor sannolikhet antas uppfylla kriterier för GAD.  

Tabell 3. Poängfördelning PSWQ (n=35), intervallindelning utefter vedertagna cut-off-värden 

(se text ovan). Skattat min-, max- och medelpoäng anges. 

 

 

 

 

 

 

 

KEDS 

Min poäng 19 

Max poäng 42 

Medelpoäng 29,9 

Percentil Poäng 

Perc. 25 27 

Perc. 50 30 

Perc. 75 34 

Perc. 100 42 

PSWQ 

Min 28 

Max 73 

Medel 53,6 

Intervall Frekvens 

(%) 

28-44 8  (22,9) 

45-65 20  (57,1) 

65-73 7  (20) 
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I tabell 4 redovisas poängfördelningen för GAD-7. Intervalluppdelningen bygger på 

tröskelvärden för mild, medel och allvarlig ångest som ligger vid 5, 10 respektive 15 poäng. 

Vid screening för ångeststörningar är ett rekommenderat tröskelvärde 10 eller högre. (Spitzer, 

et al., 2006). Totalintervall för skattningsformuläret är 0-21 poäng. Som synes skattar 84,4 % 

av det totala urvalet, över cut-off-värdet för milda symtom inom GAD-spektrat och 59,4 % 

över värdet för medelsvåra symptom.  

Tabell 4. Poängfördelning GAD-7 (n=32), intervallindelning utefter vedertagna cut-off-

värden. Skattat min.-, max- och medelpoäng anges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys av skattningar utifrån bakgrundsvariabler 

Sambandsanalyser genomfördes av KEDS, GAD-7 och PSWQ med avseende på samtliga 

bakgrundsvariabler. Resultatet visade inga signifikanta skillnader förutom att deltagare i 

åldersgruppen 36-45 år skattade lägre på formuläret GAD-7 (i genomsnitt 7 poäng) jämfört 

med de andra åldersgrupperna (F(2)=5.3, p<0.05). Det fanns också en tendens att denna grupp 

skattade lägre på KEDS, dock inte signifikant lägre (p=0.96).  

Således verkar inte personernas ålder, kön, utbildningsgrad och yrke ge förklaring till 

skillnader i skattningar. Man bör dock hålla i minnet att det är ett litet sample och alla i 

urvalet ligger över cut-off-värdet på KEDS, vilket begränsar variansen på skattningarna. 

Dessa båda komponenter gör att skillnaderna måste vara större för att det ska bli signifikanta 

värden. 

Samvariation mellan utmattningsskattningar och ångestskattningar 

Nästa steg i analyserna handlar om samvariation, alltså frågan om de som skattar allvarligare 

utmattningssymptom också skattar högre ångestsymtom och tvärtom.  

GAD-7 

Min 2 

Max 20 

Medel 10,7 

Intervall Frekvens 

(%) 

2-4 5  (15,6) 

5-9 8  (25) 

10-14 9  (28,1) 

15-20 10  (31,3) 
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Samvariationen emellan totalpoängen på formulären redovisas i tabell 5. Som synes är det en 

hög samvariation mellan PSWQ och GAD7, vilket var väntat, då formulären i stor 

utsträckning mäter samma problematik. Analysen visar även på en signifikant samvariation 

mellan GAD-7 och KEDS.  Det syns även en tendens till samvariation mellan PSWQ och 

KEDS, även om denna inte är signifikant på 95 %-nivån. 

Tabell 5. Pearsons korrelationsanalys mellan totalpoängen på skattningsformulären PSWQ, 

GAD-7 och KEDS 

 PSWQ GAD-7 KEDS 

PSWQ 1 .529** (p 0.002) .305 (p 0.079) 

GAD-7 .529** (p 0.002) 1 .371 * (p 0.04) 

KEDS .305 (p 0.079) .371* (p 0.04) 1 

 

Korrelationer mellan utmattningsskattning och PSWQ och GAD-7-items 

I nästa steg analyserades korrelationen mellan totalpoängen på KEDS och följande enskilda 

items: PSWQ 12 (med speciell relevans för GAD-problematikens kroniska karaktär), PSWQ 

5 (utifrån GAD-kriteriet kring okontrollerbarhet), PSWQ 7 och 9 (orons övergripande 

karaktär) samt GAD-7 7 (GAD-kriteriet förväntansångest).  Item 9 och 12 på PSWQ 

korrelerade signifikant med totalpoäng på KEDS. Dessa redovisas i tabell 6. 

Därefter gjordes en korrelationsanalys av samtliga items på PSWQ och GAD-7 separat och 

totalpoängen på KEDS, vilket gav vid handen ytterligare några signifikanta samvariationer. 

De items som visade på signifikanta korrelationer visas i tabell 6. Som synes korrelerade item 

13 på PSWQ-skalan och item 4 och 6 på GAD-7-skalan med KEDS-skattningar. 
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Tabell 6. Signifikanta korrelationer mellan enskilda items och KEDS totalpoäng 

Fråga KEDS 

PSWQ corr. sig. 

Jag har oroat mig 

hela mitt liv (12). 

.339* 0.05 

Jag lägger märke till 

att jag har oroat mig 

för saker (13). 

.357* 0.038 

Så fort jag har 

avslutat en uppgift 

börjar jag att oroa 

mig för allt annat jag 

har att göra (9). 

.342* 0.048 

GAD-7  

Har haft svårt att 

slappna av (4). 

.393* 0.026 

Blivit lätt irriterad 

eller retlig (6). 

.370* 0.031 

  

Principalkomponentanalys 

Bakomliggande faktorer som inte blivit tydliga utifrån uppdelningen av symptomkluster i 

formulären, identifierades med hjälp av principalkomponentanalys.  

I vårt material var det 10 faktorer som föll ut med Eigenvalues över 1.0. Vi har dock valt att 

fokusera på framförallt faktor 1 och 2, som förklarar 29.2 % respektive 11.3 % av den totala 

variansen.  Vi har även satt en etikett på faktor 3 och framför ett resonemang om den varians 

som denna faktor skulle kunna tänkas bidra med. Faktor 3 förklarar 10.0 % av variansen. 

Totalt förklarar de tre faktorer vi redovisar nedan sammanlagt ca 50.5 % av variansen (se 

tabell 7).  

Ångest/oro-faktorn. I faktor 1 laddar 96 % av frågorna från PSWQ och GAD-7 

över 0.4. Vi har därför valt att kalla denna faktor för ångest/oro-faktorn.  

Den enda fråga från ångest/oro-formulären som inte laddar över 0.4 i ångest/orofaktorn är 

item 10 på PSWQ. Denna fråga innehåller en dubbel negation vilket möjlighet kan ha 

försvårat för de svarande.  
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Ingen av KEDS-frågor laddar på ett betydande sätt i ångest/oro-faktorn.  

Utmattningsfaktorn. I faktor 2 laddar 55 % av frågorna i KEDS-formuläret 

över 0.4 samt GAD-7 frågan nr 4 ”Jag har svårt att slappna av”, en fråga som skulle kunna 

peka på en komponent av hög anspänning/arousal. Vi har valt att kalla denna för 

utmattningsfaktorn. 

En av KEDS-items, nr. 9, där patienten skattar grad av irritation och ilska, laddar negativt på 

utmattningsfaktorn. Det är det enda item från KEDS som laddar negativt i denna faktor.   

Hypoarousalfaktorn. Faktor 3 är svårare att etikettera. Den innehåller flera 

items från KEDS och två från PSWQ kring 0.4 samt ytterligare fyra PSWQ-items som laddar 

relativt högt (kring 0.3 eller något över). Alla GAD-7 items laddar negativt i denna faktor i 

olika grad (6 av 7 laddar mer negativt än -0.3). Utgångspunkten skulle då kunna vara att det 

handlar om någon utmattningsrelaterad komponent. 

I PSWQ instrueras man att svara vad som är typiskt för en som person, medan man i GAD-7 

uppmanas att svara på hur man upplevt de senaste 14 dagarna. Möjligen är denna skillnad i 

instruktion central. Man kan tänka sig att faktor 3 speglar en symptomatologi där man 

upplever sig som en i grunden orolig person, som i dagsläget upplever problem med 

orkeslöshet och därför i mindre utsträckning skattar högt på frågor som innehåller 

energikrävande ångestsymptom exempelvis rastlöshet, irritabilitet, stresskänsla (som alla 

innehåller en komponent av hög arousal).  

På itemnivå är det dock svårt att se ett entydigt mönster kring denna etikettering. Vi har dock 

valt att kalla faktor 3 för hypoarousalfaktorn. 

I tabell 7 redovisas faktorladdningen för respektive item i de tre huvudfaktorerna. 
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Tabell 7. Faktorladdningar i de tre huvudfaktorerna 

 Ångest/ 

oro- 

faktorn 

Utmattnin

gs- 

faktorn 

Hypo-

arousa

l-

faktor

n 

pswq1 ,402 -,262 ,463 

pswq2 ,512 -,338 ,072 

pswq3 ,587 -,207 ,324 

pswq4 ,492 -,377 -,011 

pswq5 ,711 -,388 ,303 

pswq6 ,500 -,064 ,152 

pswq7 ,758 -,245 -,260 

pswq8 ,523 -,170 ,394 

pswq9 ,625 ,227 ,059 

pswq10 ,284 -,638 ,357 

pswq11 ,467 -,225 ,326 

pswq12 ,608 -,085 ,297 

pswq13 ,733 -,017 ,113 

pswq14 ,658 -,106 -,146 

pswq15 ,858 -,147 -,099 

pswq16 ,781 -,062 -,030 

gad1 ,701 ,156 -,314 

gad2 ,706 ,288 -,409 

gad3 ,743 ,233 -,355 

gad4 ,457 ,478 -,316 

gad5 ,411 ,218 -,195 

gad6 ,609 ,286 -,334 

gad7 ,730 ,061 -,342 

keds1 ,137 ,629 ,204 

keds2 ,180 ,168 ,688 

keds3 ,079 ,548 ,402 

keds4 ,184 ,591 ,573 

keds5 ,177 ,529 ,445 

keds6 ,255 ,483 -,177 

keds7 ,336 ,357 ,142 

keds8 ,279 ,378 ,340 

keds9 ,380 -,269 -,185 
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PSWQ 1 

PSWQ 5 

PSWQ 2 

PSWQ 3 

PSWQ 4 

PSWQ 6 

PSWQ 7 

PSWQ 8 

PSWQ 9 

PSWQ 10 

PSWQ 11 

PSWQ 12 

PSWQ 13 

PSWQ 14 

PSWQ 15 

PSWQ 16 

GAD-7 1 

GAD-7 2 

2 
GAD-7 3 

GAD-7 4 

GAD-7 5 

GAD-7 6 

GAD-7 7 

KEDS 1 

KEDS 2 

KEDS 3 

KEDS 4 

KEDS 5 

KEDS 6 

KEDS 7 

KEDS 8 

KEDS 9 

Faktor 1 

Ångest/oro 

Faktor 2 

Utmattning 

Tabell 8. Grafisk illustration av 

laddningarna över 0.4 i ångest/oro-

faktorn och i utmattningsfaktorn 
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Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka i vilken grad det finns en överlappning och samvariation 

mellan generaliserat ångestsyndrom och utmattningssyndrom.  Det viktigaste resultatet var 

den tydliga överlappningen mellan skattningarna av utmattningsymptom och generaliserat 

ångestsyndrom. Alla deltagare i studien låg över cut-off värdet på KEDS, vilket indikerar att 

den kliniska bedömningen av läkare/psykolog/psykoterapeut vid mottagningarna avseende 

diagnosen utmattningssyndrom förefaller ha hög precision. 59,4 % av samplet skattade över 

cut-off värdet för generaliserad ångest mätt med GAD-7 och 77,1 % skattade över det lägsta 

cut-off värdet för generaliserad ångest med PSWQ. Sammantaget påvisar detta en hög grad av 

överlappning mellan tillstånden. Studien förefaller därmed bekräfta en vanlig klinisk 

iakttagelse om en stor överlappning mellan syndromen. 

Samvariansen mellan totalpoängen i skattningarna pekar också i samma riktning; de som 

skattade höga utmattningssymptom skattade också höga orossymptom med GAD-7 och även 

med PSWQ (även om den senare samvariansen inte var signifikant på 95 %-nivån, utan mer 

en tendens).  

Skattningarna   

I GAD-7 ser vi en bredare fördelning i svaren över skattningsformulärets poängskala, än vid 

KEDS- och PSWQ-skattningarna. Detta kan ha påverkat att vi fick signifikanta resultat i 

korrelationsanalysen mellan GAD-7 och KEDS men inte mellan KEDS och PSWQ.  

Det faktum att instruktionerna till PSWQ och GAD-7 ser olika ut, ger en longitudinell 

dimension till materialet. I GAD-7 ombeds respondenterna svara på hur de upplevt de senaste 

14 dagarna. Här har 40,6  % skattat under det värde som man satt som cut-off-värdet för 

ångeststörningar (10 poäng). I PSWQ ombeds respondenterna att svara på ”vad som är typiskt 

för dem” (alltså en skattning av hur en är som person, i ett livsperspektiv) och endast 22,9 % 

svarade under det lägsta cut-off-värdet för patologisk oro (45 poäng) i detta instrument.  

Det är alltså större spridning i den dagsaktuella symptomatologin, än i det mer livslånga 

perspektivet. Detta resultat skulle kunna vara relaterat till hypoarousalfaktorn som 

identifierades i faktoranalysen; en del av de med utmattningssyndrom ser sig som oroliga 

personer i ett livsperspektiv men idag är det utmattningssymptomen som dominerar, inte hög 

arousal/ångest. Det som vi ser är alltså att en övervägande del av personerna med 

utmattningssyndrom upplever sig som och har varit oroliga och ångestfyllda i ett 
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livsperspektiv, men vissa skattar inte hög ångest i dagsläget, men svarar däremot att de är 

oroliga som personer. Detta kan kopplas till tidigare forskning kring burnout och sambandet 

med hög grad av neuroticism i personligheten som McCrae and Costa (1986) presenterade 

redan på åttiotalet. Även Bakkers (2006) forskning pekar i riktningen att en komponent av 

neuroticism i personlighet, har ett signifikant samband med burnout-tillståndet.  

Resultatet att åldersgruppen 36-45 år skattade lägre på GAD-7 leder till tankar om att 

ångestkomponenten inte är lika avgörande för deras utmattningssymptom. Dessa personer är 

mitt i livet med allt vad det ofta innebär av familjeliv, karriärutveckling och andra aktiva 

livskomponenter. Möjligen skulle dessa faktorer kunna påverka utmattning i högre grad för 

denna åldersgrupp än en underliggande ångest/oro. Tilläggas ska att den nämnda 

åldersgruppen skattade lägre på KEDS och PSWQ också, men här var inte skillnaden 

signifikant.  

Korrelationer i totalpoäng 

Samvariationen mellan totalpoängen i skattningarna med GAD-7 och PSWQ var som väntat 

stort. Men även om formulären är tänkta att ringa in samma problematik/symtomatologi, finns 

också skillnader. Dels är frågorna i PSWQ mer inriktade på själva orosprocessen, men GAD-7 

speglar DSM-kriterierna för GAD. En stor skillnad är de ovan nämnda tidsperspektiven i 

instruktionerna till formulären.  

Sett till hela skalans bredd är det en relativt likartad grupp som vi studerat; det finns en bredd 

på 23 poäng i KEDS-skattningarna, men den större delen av skalan utnyttjas inte av någon i 

gruppen (0-18 poäng och 43-54 poäng). Eftersom variansen är rätt så kraftig beskuren i båda 

ändar av skalan, så kan det vara svårare att få signifikanta resultat gällande samvariation. 

Hade man studerat en icke-klinisk population hade man alltså troligen sett fler signifikanta 

resultat gällande samvariationen. Inte heller PSWQ-skattningarna fördelas över hela 

skattningsformulärets poängskala. Även här kan man tänka sig en påverkan på beräkningarna 

av samvariation. 

Korrelationer mellan centrala enskilda items och totalpoängen på KEDS 

Samvariationen med item 12 i PSWQ ”Jag har oroat mig hela mitt liv” och totala KEDS-

poängen accentuerar hypotesen om oro/neuroticism som bakomliggande personlighetsdrag 

hos de utmattade, så som också McCrae och Costa (1986) funnit i sin forskning. Om personer 

som skattar högre grad utmattningssymptom också i högre utsträckning ser sig själva som 

personer som oroat sig hela sitt liv, så betyder det att graden av utmattning samvarierar med 
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graden av upplevd oro i ett livsperspektiv. Man skulle kunna dra slutsatsen att de personer 

som oroat sig mycket i ett livsperspektiv också löper större risk för gravare och troligen mer 

ihållande utmattningssymptom. 

Item 9 i PSWQ ”Så fort jag har avslutat en uppgift börjar jag oroa mig för allt annat jag har att 

göra” pekar mer mot en samvariation mellan utmattning och alltjämt pågående oro. Kanske 

kan man tolka denna fråga som en koppling till oro kring prestation/ansvar för uppgifter. 

Detta kan vidare sättas i förbindelse till forskningen som pekar mot att en hög arbetsmoral och 

ambition är en stor orsak till utmattning (Freudenberg & North 2006). 

Överraskande nog korrelerar frågan om retlighet och irritation i GAD-7 med totalpoängen på 

KEDS. I faktoranalysen såg man däremot att KEDS-frågan rörande irritation och retlighet (ett 

diagnostiskt kriterium som finns för både utmattningssyndrom och GAD) laddade negativt i 

utmattningsfaktorn. Att irritation och ilska saknar betydelse i utmattningsfaktorn, ses också i 

Besers (2014) validitetsstudie av KEDS.  

Möjligen kan det vara så att respondenterna kopplar irritation och retlighet i högre grad till 

ångest/oro, varför man skattar högre på denna fråga i samband med andra frågor som rör 

samma område, medan man inte ser det som en del i sin utmattningsproblematik.    

Faktoranalysen 

Faktoranalysen indikerar att överdriven oro och utmattning, trots den massiva överlappningen 

i skattningar som framkommit, ändå är två olika fenomen. Tidigare studier av Mather et al. 

(2016), samt Beser (2014) visar på samma resultat, d.v.s. att utmattning ser ut att vara ett 

separat fenomen, skiljt från ångestspektrat och depression.  

 Faktoranalysen visar på att KEDS-frågan om irritation och retlighet (item 9) laddar 0.38 i 

Ångest/orosfaktorn. I denna faktor är det den enda KEDS-fråga som laddar nära 0.4. I 

utmattningsfaktorn däremot, laddar frågan om irritation och retlighet negativt. I Besers (2014) 

validitetsstudie av KEDS, ses samma tendens i den kliniska populationen. Där laddar frågan 

om irritation och ilska 0.19 i utmattningsfaktorn, d.v.s. kan anses sakna laddning.  

Frågorna om irritation i GAD 7 och i KEDS laddar båda negativt i hypoarousalfaktorn. 

Utifrån detta skulle man kunna dra slutsatsen att irritation och retlighet i större utsträckning är 

ett symptom som hör samman orosproblematik och GAD än med utmattning. 

Hypoarousalfaktorn pekar mot ett stråk i utmattningen där uppvarvning/ångest, och kanske 

därmed också irritation (som även det bygger på uppvarvning/arousal), i betydligt mindre 
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grad är en del av symptomatologin. Detta ligger i linje med den kliniska erfarenheten att 

irritation och retlighet oftare är ett framträdande symptom i utmattningssyndromets 

prodromalfas. Kanske är detta ett tecken på att hög oro föregår utmattning. Det ligger i linje 

med antaganden kring föreliggande studies resultat, d.v.s. att GAD i hög utsträckning verkar 

predisponera utmattning.  

Det faktum att alla frågor i alla tre formulären laddar positivt i faktor 1; ångest/oros-faktorn, 

leder till en tanke om att det finns en bakomliggande faktor, en allmän sjuklighet eller 

psykiskt illabefinnande, snarare än isolerade diagnoser. Detta leder även vidare till tankar 

kring behandling, vilket vi resonerar om nedan under Implikationer. 

Faktor 2; utmattningsfaktorn, konstitueras framförallt av ett antal KEDS-frågor (ungefär 

hälften av frågorna i formuläret) samt en av GAD-7 frågorna, nämligen den om att inte kunna 

slappna av. Intressant är här att en enda fråga om ångest/uppvarvning laddar i en faktor som 

annars endast laddas av utmattningskomponenter. En teori är att denna aspekt, att inte kunna 

slappna av, kan kopplas till svårigheten att återhämta sig (ett kriterie i utmattningssyndrom 

och ett item i KEDS som också laddar i utmattningsfaktorn).  

Faktor 3; hypoarousalfaktorn kan visa på en grupp i gruppen av utmattade som inte längre har 

kraft till den anspänning som oro/ångest kräver, men att man ändå är oroligt lagd i grunden. I 

denna faktor laddar båda frågorna om irritation och retlighet (från GAD-7 och KEDS) 

negativt. Detta skulle kunna peka mot ett tillstånd där kraften inte räcker till för uppvarvning. 

Detta kan kanske gälla för en fas i utmattningen, möjligen en senare fas.  

Implikationer 

Diagnosticering. Studiens resultat visar på en massiv överlappning av 

orosproblematik och indikationer på GAD hos gruppen som är diagnosticerad med 

utmattningssyndrom. Även andra studier visar på liknande resultat (Besèr, 2014; Wiegner, 

2015).  

I frågeformuläret som respondenterna fyllde i fanns en fråga om ytterligare diagnoser är satta 

(se bilaga 1). I instruktionen stod att denna fråga skulle fyllas i av behandlare. Ingen 

behandlare har angett en övrig diagnos. Även om vi är tveksamma till om så är fallet, får vi 

utgå från att respondenterna inte fått någon annan diagnos satt inom primärvården. Detta leder 

till olika funderingar om implikationen av våra resultat. De överlappningar mot 

ångest/oroproblematiken, som finns, torde påverka utmattningssymptomen på olika sätt. Ett 

sätt att fundera kring det är om ångestproblematiken varit en stor bidragande faktor till 
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utmattning. Det faktum att PSWQ-frågan ”Jag har oroat mig i hela mitt liv” korrelerar positivt 

och på signifikant nivå med totala KEDS-poängen stärker denna hypotes. Brown et al. (2001) 

studie pekar mot att GAD är den ångestdiagnos som behandlare inom primärvården har 

svårast att identifiera. Om GAD är en sårbarhetsfaktor för utmattningssyndrom är det mycket 

angeläget att läkare och de som arbetar med psykoterapi inom primärvården i ett tidigt stadie 

uppmärksammar problematiken.  

I forskningen kring utmattningssyndrom i Sverige idag betonar man att utmattningssyndrom 

är mycket svårbehandlat och att sjukdomsbilden tenderar att bli mycket långvarig (Glise et al., 

2012), men att mycket kan göras i preventivt syfte (Åsberg, 2018, personlig kommunikation). 

En preventiv insats skulle, utifrån föreliggande studies resultat, vara att i högre utsträckning 

sätta ljuset på och behandla oro/ångestproblematik i primärvården, framförallt GAD. Även 

andra studier har visat på att diagnosen GAD förbises i primärvården och att patienter med 

GAD därmed också ofta går obehandlade (Brown et al., 2001; Blazer et al., 1991; Hunt et al., 

2002). Wittchen (2002) pekar på att trots att patienter med GAD oftare än andra söker vård 

för olika medicinska problem, får mindre än 10 % av gruppen relevant behandling för sin 

ångest. Med bakgrund av GAD:s kroniska karaktär leder ofta diagnosen till utmattning och 

uppgivenhet, skriver Dugas et al. (2007) i sin behandlingsmanual. 

Behandling. Den stora diagnostiska överlappningen som föreliggande studie 

visar, har också relevans för framtida utformande av psykoterapeutisk behandling vid 

utmattningssyndrom i primärvården. Socialstyrelsen (2003) betonar vikten av att sätta diagnos 

utmattningssyndrom som tilläggsdiagnos om patienten även uppfyller kriterier för andra 

diagnoser; detta för att relevant och evidensbaserad behandling ska komma till stånd för de 

diagnoser där sådan finns.  

För de personer med GAD och närliggande problematik, finns Dugas behandlingsmanual som 

har medelgod evidens i dagsläget (Ladouceur et al., 2000). Det är också denna 

psykoterapeutiska insats som rekommenderas av i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 

(2017), i kombination med SSRI-medicin. Utifrån hur deltagarna i föreliggande studie svarat 

kan man anta att många av dem skulle ha/ha haft nytta av denna behandling.  

Trots att symptomatologin som undersöks via skattningsformulären KEDS, PSWQ och GAD-

7 till stora delar verkar hänga ihop, finns det som vi nämnt ett urskiljbart kluster av 

utmattningssymptom och ett av oro/ångestsymtom. Utifrån detta resultat verkar det finnas en 

poäng att i behandlingshänseende, skilja ut utmattningssymptomen. Dugas GAD-manual 
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innefattar, liksom många andra KBT-manualer för ångestsyndrom, exponering. Dessa 

interventioner kan vara utmanande och tröttande att ta sig igenom, vilket skulle kunna 

missgynna utläkning av utmattning. I andra lägen, där GAD-problematiken är en mer 

tongivande faktor i patientens symptomatologi, men där utmattningssymptom också finns, 

torde en behandling inriktad mot GAD-problematiken, kunna ge effekt även på 

utmattningssymptom på sikt. Detta eftersom en fortsatt GAD-problematik kan tänkas förlänga 

utmattningen, på grund av att patienten i fråga inte kommer ur det hanteringssätt av 

situationer hen hamnar i och därmed inte får den läkning, som hen skulle vara bäst hjälpt av. I 

denna riktning pekar också Tuithof et al., (2017), då de i sin tvärsnittsstudie drar slutsatsen att 

andra vanliga psykiatriska diagnoser intensifierade funktionsnedsättningen vid 

utmattningssyndrom. I denna studie betonas att behovet är stort av att få till stånd en klinisk 

bedömning med uppmärksamhet på bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom (Tuithof 

et al., 2017) 

Även om det kan finnas hinder för att genomföra en hel behandling enligt Dugas manual, så 

som kognitiv nedsättning p.g.a. utmattning, skulle vissa delar av den manualbaserade 

behandlingen, som t.ex. uppmärksammande av oroskedjor och att sätta en etikett på vilken typ 

av oro man bär (modul 1 i Dugas behandling), vara hjälpsam, för att minska den belastning 

och det energiuttag som hög och ofta pågående oro ger.  

En process som Dugas fångat upp som genomgående är svårt för personer med GAD är 

problemlösning, av olika skäl. Ett av skälen är att man undviker problem, eftersom man har 

en tendens att överskatta hotet i problem som uppstår. Detta i sin tur gör att problemen växer. 

Det finns också en tendens att inte tro på sin förmåga att lösa problemen, alltså en upplevelse 

att inte ha resurser att hantera uppkomna problem. I modul 4 i Dugas manual arbetar man med 

aktiv problemlösning. En bristande problemlösningsförmåga och problemlösningsaktivitet 

skulle också kunna vara en faktor som håller utmattningssymptomatologin vid liv och 

intensifierar den, så som Tuithof et al., (2017) pekar på. Arbete med aktiv problemlösning 

enligt Dugas manual, skulle därför också kunna hjälpa en patient med utmattning.  

Problemlösningsmodulen skulle kunna anpassas, så att den möter upp den kognitiva nivå 

utmattningspatienten för närvarande har.  

Även andra delar som Dugas et al. (2007) funnit håller oro vid liv– intolerans för osäkerhet 

och positiva antaganden om oro, skulle även de, kunna plockas in i en individuellt anpassad 

psykoterapi för utmattningspatienter.  
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Transdiagnostiskt perspektiv. Det är också tänkbart att den massiva 

överlappningen mellan oro/ångest och utmattning pekar mot en svårighet att se dessa områden 

som avgränsade diagnoser.  

I förhållande till resultaten i föreliggande studie, är det möjligt att föreslå en alternativ typ av 

diagnostik som hjälp inför behandlingsval, där behandlingsupplägget kan karakteriseras som 

en byggsats, utifrån de symptom som patienten uppvisar. Detta som ett alternativ till att sätta 

etiketter på problematiken, som inte riktigt motsvarar innehållet. Troligen är dock detta för 

komplext för att fungera i primärvård idag.  

Idén kan ändå härledas till de transdiagnostiska behandlingar som har växt fram och växer 

fram inom KBT-området idag. Just nu görs det flera uppföljningar/studier kring resultat av 

den transdiagnostiska behandlingen Unified Protocol (Barlow, 2011). Denna behandling 

adresserar ett antal transdiagnostiska processer som ofta överlappar varandra, när det gäller 

ångest och depression. Kanske kan man tänka sig något liknande när det gäller 

överlappningen ångest/oro och utmattning.  

Studiens begränsningar 

Antalet svarande i studien är 35 stycken. Ett större deltagarantal hade eventuellt gett större 

precision i vissa beräkningar. Att döma av tidigare sammanställningar, verkar urvalet av 

deltagare i studien, trots att det var relativt litet, vara representativt för gruppen med 

utmattningssyndrom i stort. Av de svarande i studien var huvuddelen kvinnor. Enligt 

Försäkringskassans statistik (2015) är det fler kvinnor än män som är sjukskrivna för 

utmattningssyndrom. Urvalsgruppen verkar inte vara socialt utsatta; de var välutbildade och 

de flesta har en förankring på arbetsmarknaden. Försäkringskassans statistik (2015) visar 

också att människor med högre utbildning är överrepresenterade bland de som sjukskrivs för 

utmattningssyndrom. 

Det är möjligt att ställa sig frågan om urvalsgruppen hade sett annorlunda ut, om ett omvänt 

inklusionskriterie använts d.v.s. ett urval utifrån de som fått GAD-diagnos inom 

primärvården. Utifrån författarnas kliniska erfarenhet görs antagandet att urvalsgruppen i 

detta fall i mindre utsträckning varit förankrade på arbetsmarknaden och varit mer socialt 

utsatta. Vi tror att deltagarna med omvänt inklusionskriterie i större utsträckning också haft 

ytterligare en ångestdiagnos. Överrepresentationen av kvinnor hade dock troligen varit 

densamma. Utifrån tidigare resonemang kring GAD som en del av utmattningssyndromets 
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prodromalfas, kan också antas att dessa personer i mindre utsträckning, än i föreliggande 

studie, skattat överlappande utmattningssymptom av allvarligare grad.  

Vidare forskning 

Vissa delar av vårt resultat kan antas ha en longitudinell karaktär, då skattningarna i PSWQ 

pekar mot en livsupplevelse av personkarakteristika. Vidare longitudinella studier skulle 

behövas för att få svar kring frågor kring vad som oftast kommer först- oro eller utmattning 

samt hur dessa relaterar till varandra i ett längre tidsperspektiv.  

Det skulle också vara intressant att se om Dugas moduler skulle kunna anpassas till en lägre 

kognitiv nivå, så att de skulle kunna användas vid behov, för utmattade patienter med nedsatt 

kognitiv funktion.  

Vidare forskning kring implementering av Dugas GAD-manual som en del i behandling för 

personer med utmattningssyndrom skulle också vara av stort intresse, liksom även forskning 

kring att bygga mer transdiagnostiska behandlingar för gemensamma eller överlappande 

processer i symptomatologin inom oro- och utmattningsområdet.  

Vidare skulle det vara intressant att titta på om de gemensamma drag som Dugas funnit hos 

personer med GAD och bygger sin manual utefter, också är drag som predicerar utmattning. 

Skulle man med klinisk bedömning eller självskattning kunna mäta intolerans för osäkerhet, 

positiva antaganden om oro, bristande problemlösningsförmåga och skulle man också i en 

longitudinell studie kunna se om dessa processer predicerar utmattning? Åsberg (Personlig 

kommunikation, 2018), understryker att det är i förebyggande insatser det finns möjlighet att 

göra mest när det gäller att förhindra långa sjukskrivningar och det svårbehandlade tillståndet 

utmattningssyndrom. En sådan inventering och behandlingsinsatser kopplade till densamma, 

skulle kunna påverka och minska många personers insjuknande i utmattningssyndrom.  
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Bilaga 1 

                                    Information till deltagare i studien.    

              

Bakgrund och syfte 

Utmattningssyndrom är en allt vanligare sjukskrivningsorsak i Sverige. Ingen sammanhållen 

psykoterapeutisk behandlingsmodell är prövad och rekommenderad i dagsläget. För att hitta vägar 

till att framgångsrik behandla utmattningssyndrom önskar vi undersöka samband mellan 

utmattningssyndrom och annan psykisk ohälsa, där behandlingsmodeller redan finns. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas att deltaga i studien eftersom du har fått diagnosen utmattningssyndrom. 

 

Hur går studien till? 

Du kommer att få fylla i skattningsskalor: KEDS, PSWQ, GADS7. I dessa kommer du få frågor som rör 

ditt mående. Skattningsskalor fylls i vid ett tillfälle under tiden du är hos din vårdgivare och du 

lämnar formulären direkt till din läkare/terapeut. 

Vi kommer att analysera dina svar och se om det finns samband mellan olika utmattningssymtom och 

symtom på annan psykisk ohälsa. 

 

Hantering av data och sekretess 

Inga data som samlas in i studien kommer röja din identitet och lagras inte i några register. 

Vi kommer analysera resultaten på gruppnivå. 

 

 

Frivillighet 

Deltagandet i studien är på frivillig basis. 

Kontaktuppgifter 

Helena Fröjmark   Kristina Sjöstedt 

0702-248824     0705-287185 

Helena.frojmark@hotmail.com  Sjostedt.kristina@gmail.com 
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Bilaga 2 

Information till vårdgivare             

    

Bakgrund och syfte 

Utmattningssyndrom är en allt vanligare sjukskrivningsorsak i Sverige. Ingen sammanhållen 

psykoterapeutisk behandlingsmodell är prövad och rekommenderad i dagsläget. För att hitta vägar 

till att framgångsrik behandla utmattningssyndrom önskar vi undersöka samband mellan 

utmattningssyndrom och annan psykisk ohälsa, där behandlingsmodeller redan finns. 

Deltagare 

Vi önskar undersöka patienter som fått diagnosen utmattningssyndrom. Även information om 

klient/patient tidigare har fått någon psykiatrisk diagnos (se formulär) 

Genomförande 

För så hög svarsfrekvens som möjligt är vårt önskemål att klienten/patienten fyller i 

skattningsformulären på plats och lämnar till dig behandlare.  

De skattningsskalor som ingår i studien är: 

KEDS  (utmattningssyndrom),  

PSWQ (Generaliserad ångestsyndrom),  

GADS7(Generaliserad ångestsyndrom)  

samt försättsblad med uppgifter om ålder, kön m.m. och eventuella andra diagnoser (det senare 

fyller du som behandlare i).  

 

Viktigt att skattningsformulären lämnas ut innan medicinsk eller psykoterapeutisk behandling är 

påbörjad. 

Studien utförs av Helena Fröjmark och Kristina Sjöstedt, som ett examensarbete för leg. 

psykoterapiprogrammet i kognitiv och beteendeinriktad terapi vid Evidens, Göteborg. 

Vid funderingar kontakta oss gärna. 

 

Kontaktuppgifter: 

Helena Fröjmark   Kristina Sjöstedt 

0702-248824    0705-287185 

helena.frojmark@hotmail.com  Sjostedt.kristina@gmail.com 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

KEDS 
Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 
Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså 

att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. 

Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. 

Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt 

uttalat obehag. 

Sätt ett kryss i rutan framför det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer med hur 

du mått de senaste två veckorna. (Se exemplet här nedan.) 

0 

1 

2 

3 X 

4 

5 

6 

Om du vill göra en ändring – fyll då hela den rutan du kryssat i och sätt krysset i den 

ruta du önskar. (Se exemplet här nedan.) 

0 

1 X 

2 X 

Om du vill förklara/förtydliga någonting skriv då detta på anteckningssidan som 

finns sist i formuläret. 
 

 

1 Koncentrationsförmåga 

Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig. Tänk igenom hur du 

fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt 

tidningstext och TV-tittande. 

 

0 Jag har inte svårt att koncentrera mig utan läser, tittar på TV och för samtal som vanligt. 

1 

2 Jag har ibland svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle fånga min 

uppmärksamhet. 

3 

4 Jag har ofta svårt att koncentrera mig. 

5 

6 Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. 

 

2 Minne 

Här ber vi dig beskriva din förmåga att komma ihåg saker. Tänk efter om du har svårt att komma ihåg namn, 

datum eller vardagliga ärenden. 

 

0 Jag kommer ihåg namn, datum och ärenden jag ska göra. 

1 

2 Det händer att jag glömmer bort sådant som inte är så viktigt men om jag skärper mig minns jag 

för det mesta. 

3 

4 Jag glömmer ofta bort möten eller namnen på personer som jag känner mycket väl. 

5 

6 Jag glömmer dagligen bort betydelsefulla saker eller saker som jag skulle gjort. 

 

 

3 Kroppslig uttröttbarhet 

Frågan gäller hur du har det med din fysiska ork. Känner du dig t.ex. mer fysiskt trött än vanligt efter vardagliga 

sysslor eller någon form av kroppsansträngning? 
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0 Jag känner mig som vanligt och utför fysiska aktiviteter som ingår i vardagen eller tränar som jag 

brukar. 

1 

2 Jag känner att fysiska ansträngningar är mer tröttande än normalt men rör mig ändå som vanligt 

i det avseendet. 

3 

4 Jag har svårt att orka med kroppsansträngning. Det fungerar så länge jag rör mig i normal takt men 

jag klarar inte att öka takten utan att bli darrig och andfådd. 

5 

6 Jag känner mig mycket svag och orkar inte ens att röra mig kortare sträckor. 
 

KOM IHÅG, att bedömningen gäller de senaste två veckorna. 

 

4 Uthållighet 

Här vill vi att du tänker efter hur din uthållighet är och om du blir lättare psykiskt trött än vanligt i olika 

vardagliga situationer. 

 

0 Jag har lika mycket energi som vanligt. Jag har inga särskilda svårigheter att genomföra mina 

vardagliga sysslor. 

1 

2 Jag klarar av att genomföra vardagliga sysslor men det går åt mer energi och jag blir fortare trött 

än vanligt. Jag behöver ta pauser oftare än vanligt. 

3 

4 Jag blir onormalt trött av att försöka utföra mina vardagssysslor och umgänge med andra människor 

tröttar ut mig. 

5 

6 Jag orkar inte göra någonting. 

 

5 Återhämtning 

Här ber vi dig beskriva hur väl och hur snabbt du återhämtar dig psykiskt och fysiskt när du har blivit uttröttad. 

 

0 Jag behöver inte vila under dagen. 

1 

2 Jag blir trött under dagen men det räcker med en liten paus för att jag ska återhämta mig. 

3 

4 Jag blir trött under dagen och behöver långa pauser för att bli piggare. 

5 

6 Det spelar ingen roll hur mycket jag vilar, det är som om jag inte kan ladda om mina batterier. 

 

6 Sömn 

Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur god sömnen varit och/eller om du känt dig utsövd under de 

senaste två veckorna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej. 

 

0 Jag sover gott och tillräckligt länge för mina behov och känner mig för det mesta utvilad när jag 

vaknar. 

1 

2 Ibland sover jag oroligare eller vaknar under natten och har svårt att somna om. Det händer att jag 

inte känner mig utsövd efter en natts sömn. 

3 

4 Jag sover ofta oroligt eller vaknar under natten och har svårt att somna om. Det händer ofta att jag 

inte känner mig utsövd efter en natts sömn. 

 

5 

6 Jag sover oroligt eller vaknar varje natt och har svårigheter att somna om. Jag känner mig aldrig 

utvilad eller utsövd när jag vaknar. 
 

KOM IHÅG, att bedömningen gäller de senaste två veckorna. 

 

 

 



46 
 

7 Överkänslighet för sinnesintryck 

Frågan gäller om du tycker att något eller några av dina sinnen blivit mer känsliga för intryck. T.ex. ljud, ljus, 

dofter eller 

beröring. 

 

0 Jag tycker inte att mina sinnen är känsligare än vanligt. 

1 

2 Det händer att ljud, ljus eller andra sinnesintryck känns obehagliga. 

3 

4 Jag upplever ofta ljud, ljus eller andra sinnesintryck som störande eller obehagliga. 

5 

6 Ljud, ljus eller andra sinnesintryck stör mig så mycket att jag drar mig undan för att mina sinnen ska 

få vila. 
 

8 Upplevelsen av krav 

Här ber vi dig ta ställning till hur du reagerar på krav som du upplever ställs på dig i vardagen. Kraven kan 

komma från 

omgivningen eller dig själv. 

 

0 Jag gör det jag ska eller vill göra utan att uppleva det som särskilt krävande eller besvärligt. 

1 

2 Vardagliga situationer som jag tidigare hanterat utan särskilda problem kan ibland kännas krävande 

och orsaka obehag eller få mig att bli lättare stressad än vanligt. 

3 

4 Situationer som jag tidigare hanterat utan problem känns nu ofta krävande och orsakar ett starkt 

obehag eller en stark stress. 

5 

6 Det mesta känns krävande och jag klarar inte av att hantera det överhuvudtaget. 

 

9 Irritation och ilska 

Frågan gäller hur lättirriterad eller arg du känner dig inombords oavsett om du visat något utåt eller ej. Tänk 

särskilt efter hur 

lättväckt din irritation varit (”kort stubin”), i förhållande till vad som utlöst den, och på hur ofta och hur intensivt 

du känt dig 

arg eller irriterad. Om du överhuvudtaget inte kan känna några sådana känslor, skall du sätta din markering vid 0. 

 

0 Jag känner mig inte särskilt lättirriterad. 

1 

2 Jag känner mig mer otålig eller lättirriterad än vanligt men det går också snabbt över. 

3 

4 Jag blir lättare arg eller provocerad än vanligt. Ibland förlorar jag fattningen på ett sätt som inte är 

normalt för mig. 

5 

6 Jag känner mig ofta alldeles rasande invärtes och måste anstränga mig till det yttersta för att 

behärska mig. 
 

 

 

 

 

 

Kristina Wahlberg, Ulla Peterson, Aniella Beser, Åke Nygren, Marie Åsberg 

Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus 

Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds Sjukhus AB 

aniella.beser@ds.se 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

 

 Penn State Worry Questionnaire (PSWQ)  
Namn:______________________________________________ Datum:_________________  

Instruktion: Besvara varje påstående genom att ange den siffra som bäst beskriver det som är 

typiskt för dig.  

___________________________________________________________________________  

Inte alls          Något typiskt    Mycket typiskt  

1                      2                                    3                             4                                 5  

___________________________________________________________________________  

1. _______ Om jag inte har tillräcklig tid för att göra allting oroar jag mig inte för det  

2. _______ Mina bekymmer överväldigar mig  

3. _______ Jag brukar inte oroa mig för saker  

4. _______ Många situationer gör mig orolig  

5. _______ Jag vet att jag inte borde oroa mig för saker, men jag kan inte hjälpa det  

6. _______ När jag är stressad oroar jag mig mycket  

7. _______ Jag är alltid orolig för någonting  

8. _______ Jag tycker det är lätt att slå bort oroande tankar  

9. _______ Så fort jag har avslutat en uppgift börjar jag att oroa mig för allt annat jag har att göra  

10. _______ Jag oroar mig aldrig för någonting  

11. _______ När det inte finns något mera jag kan göra med ett problem oroar jag mig inte längre 

för det  

12. _______ Jag har oroat mig i hela mitt liv  

13. _______ Jag lägger märke till att jag har oroat mig för saker  

14. _______ När jag en gång har börjat att oroa mig kan jag inte sluta  

15. _______ Jag oroar mig hela tiden  

16. _______ Jag oroar mig för uppgifter tills alla är färdiga 
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